Programový rámec pro Program rozvoje venkova (PRV)

PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) – 2023:

12.175.819 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora zemědělských podniků
Podpora potravinářských podniků
Podpora malých podniků
Ochrana lesních porostů
Zpřístupnění lesa návštěvníkům

35,00%
15,00%
35,00%
10,00%
5,00%
100,00%

4 261 536,65 Kč
1 826 372,85 Kč
4 261 536,65 Kč
1 217 581,90 Kč
608 790,95 Kč
12 175 819,00 Kč

REALIZOVANÁ OPATŘENÍ:
Fiché pro operační
program
Název Fiché

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Popis Fiché

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Programu rozvoje venkova – Investice do
zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení
životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A
Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti
na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.
Strategický cíl: C.1 Vytvořením podmínek pro zvýšení výkonnosti místní
ekonomiky hospodářských subjektů zajistit předpoklady pro stabilizaci
stávajících a vznik nových pracovních míst přímo v obcích a tím napomoci
ke stabilizaci osídlení regionu

Vazba na cíle SCLLD
MAS Holicko

Podpora zemědělských podniků

Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a
lesnictví se zachováním stability krajiny
Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Oblasti podpory

Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů
Preferenční kritéria

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. V rámci této Fiche nelze
podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice
pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení
vinic a oplocení sadů.
Zemědělský podnikatel
min.
max.
1.

50 000 Kč
5 000 000 Kč
Zřízení trvalého pracovního místa.

2.

Využití inovačního přístupu.

3.

Environmentálně šetrný projekt (snižování energetických
nákladů, zvýšení efektivity výroby při zachování spotřeby energie,
využití obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.).

4.

Preference rekonstrukcí a modernizací před novou výstavbou.

5.

Nákup technologie.

6.

Žadatelem je začínající podnikatel (3 roky od zahájení podnikání).

7.

Žadatelem je živnostník či malý podnik.

8.

Projekt je zaměřen/má pozitivní vliv na znevýhodněné skupiny na
trhu práce.

9.

Projekt má pozitivní vliv na rovnost příležitosti a zásady
nediskriminace.

10.

Způsobilé výdaje do 500 tis. Kč.

11.

Žadatelem je držitel regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ
regionální produkt“.

12.
Indikátory výstupu

ID

93701

Indikátory výsledku

ID

94800

Účast na realizaci a veřejné obhajobě projektu.
název

Počet podpořených
podniků/příjemců
název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

výchozí
stav

0

výchozí
stav

0

hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

hodnota
pro midterm (r.
2018)
0

cílový stav

4

cílový stav

1

Fiché pro operační
program
Název Fiché

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Popis Fiché

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Programu rozvoje venkova – Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu
produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora
přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce,
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých
životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti
3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do
zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových
organizací.
Strategický cíl: C.1 Vytvořením podmínek pro zvýšení výkonnosti místní
ekonomicky hospodářských subjektů zajistit předpoklady pro stabilizaci
stávajících a vznik nových pracovních míst přímo v obcích a tím napomoci
ke stabilizaci osídlení regionu

Vazba na cíle SCLLD
MAS Holicko

Podpora potravinářských podniků

Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a
lesnictví se zachováním stability krajiny
Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání
Oblasti podpory

Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice
do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch,
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé
jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na
trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních
vod ve zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze podpořit investice
týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo
uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro
výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno
na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako
filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

1.

Zřízení trvalého pracovního místa.

2.

Využití inovačního přístupu.

3.

Environmentálně šetrný projekt (snižování energetických
nákladů, zvýšení efektivity výroby při zachování spotřeby energie,
využití obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.).

4.

Preference rekonstrukcí a modernizací před novou výstavbou.

5.

Nákup technologie.

6.

Žadatelem je začínající podnikatel (3 roky od zahájení podnikání).

7.

Žadatelem je živnostník či malý podnik.

8.

Projekt je zaměřen/má pozitivní vliv na znevýhodněné skupiny na
trhu práce.

9.

Projekt má pozitivní vliv na rovnost příležitosti a zásady
nediskriminace.

10.

Způsobilé výdaje do 500 tis. Kč.

11.

Žadatelem je držitel regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ
regionální produkt“.

12.
Indikátory výstupu

ID

93701

Indikátory výsledku

ID

94800

Účast na realizaci a veřejné obhajobě projektu.
název

Počet podpořených
podniků/příjemců
název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

výchozí
stav

0

výchozí
stav

0

hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

hodnota
pro midterm (r.
2018)
0

cílový stav

2

cílový stav

0

Fiché pro operační
program
Název Fiché

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Popis Fiché

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Programu rozvoje venkova – Podpora
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora
sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních míst.
Strategický cíl: C.1 Vytvořením podmínek pro zvýšení výkonnosti místní
ekonomiky hospodářských subjektů zajistit předpoklady pro stabilizaci
stávajících a vznik nových pracovních míst přímo v obcích a tím napomoci
ke stabilizaci osídlení regionu

Vazba na cíle SCLLD
MAS Holicko

Podpora malých podniků

Specifický cíl: C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících
podnikatelských subjektů v regionu
Opatření: C.1.2.1 Podpora drobného podnikání, rozvoje služeb a tradičních
řemesel
Oblasti podpory

Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a
dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a
střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a
kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N
82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V
případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

1.

Zřízení trvalého pracovního místa.

2.

Využití inovačního přístupu.

3.

Environmentálně šetrný projekt (snižování energetických
nákladů, zvýšení efektivity výroby při zachování spotřeby energie,
využití obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.).

4.

Preference rekonstrukcí a modernizací před novou výstavbou.

5.

Nákup technologie.

6.

Žadatelem je začínající podnikatel (3 roky od zahájení podnikání).

7.

Žadatelem je živnostník či malý podnik.

8.

Projekt je zaměřen/má pozitivní vliv na znevýhodněné skupiny na
trhu práce.

9.

Projekt má pozitivní vliv na rovnost příležitosti a zásady
nediskriminace.

10.

Propojení projektu s venkovskou turistikou či ekoturistikou.

11.

Způsobilé výdaje do 500 tis. Kč.

12.

Žadatelem je držitel regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ
regionální produkt“.

13.
Indikátory výstupu

ID

93701

Indikátory výstupu

ID

94800

Účast na realizaci a veřejné obhajobě projektu.
název

Počet podpořených
podniků/příjemců
název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

výchozí
stav

0

výchozí
stav

0

hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

hodnota
pro midterm (r.
2018)
0

cílový stav

4

cílový stav

1

Fiché pro operační
program
Název Fiché

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Popis Fiché

Článek 25 Programu rozvoje venkova – Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin. Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména
prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou,
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou,
včetně nakládání s hnojivy a pesticidy a 4A Obnova, zachování a posílení
biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či
jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu
evropské krajiny.
Strategický cíl: C.1 Vytvořením podmínek pro zvýšení výkonnosti místní
ekonomiky hospodářských subjektů zajistit předpoklady pro stabilizaci
stávajících a vznik nových pracovních míst přímo v obcích a tím napomoci
ke stabilizaci osídlení regionu

Vazba na cíle SCLLD
MAS Holicko

Ochrana lesních porostů

Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a
lesnictví se zachováním stability krajiny
Opatření: C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství
Oblasti podpory

Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů
Preferenční kritéria

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a
zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia
zajištění - oplocenky. Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na
lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty
a jejich sdružení.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč
1.
Využití inovačního přístupu.
2.

Oplocenka na svažovitém terénu a plochách ohrožených erozí
v souvislosti se snížením míry erozních procesů.

3.

Oplocenka na celkové ploše o výměře 1 ha a větší.

4.

Pozitivní vliv na životní prostředí.

5.

Projekt je zaměřen/má pozitivní vliv na znevýhodněné skupiny na
trhu práce (využití znevýhodněné osoby na pracovním trhu při
realizaci projektu).

6.

Způsobilé výdaje do 500 tis. Kč.

7.

Účast na realizaci a veřejné obhajobě projektu.

ID

Indikátory výstupu

název

výchozí
stav

92702

Počet podpořených operací (akcí)

0

93001

Celková plocha (ha)

0

ID

Indikátory výsledku

není

název

není

výchozí
stav

hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

hodnota
pro midterm (r.
2018)

cílový stav

2

cílový stav

Fiché pro operační
program
Název Fiché

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Popis Fiché

Článek 25 Programu rozvoje venkova – Neproduktivní investice v lesích

Vazba na cíle SCLLD
MAS Holicko

Zpřístupnění lesa návštěvníkům
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících
společenského potenciálu lesů. Podpora přispívá k naplňování Priority 4
Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší
hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova,
zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000,
oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké
přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.
Strategický cíl: C.1 Vytvořením podmínek pro zvýšení výkonnosti místní
ekonomiky hospodářských subjektů zajistit předpoklady pro stabilizaci
stávajících a vznik nových pracovních míst přímo v obcích a tím napomoci
ke stabilizaci osídlení regionu
Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a
lesnictví se zachováním stability krajiny
Opatření: C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství

Oblasti podpory

Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů
Preferenční kritéria

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m),
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být
realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura
2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské
osnovy.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty
a jejich sdružení.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč
1.
Využití inovačního přístupu.
2.

Bezbariérovost – přístupnost projektu pro osoby se sníženými
pohybovými schopnostmi.

3.

Vazba na regionální tematiku.

4.

Vazba na ekologickou a environmentální tématiku (ochrana
životního prostředí).

5.

Propojení projektu s venkovskou turistikou či ekoturistikou

6.

Projekt je zaměřen/má pozitivní vliv na znevýhodněné skupiny na
trhu práce (využití znevýhodněné osoby na pracovním trhu při
realizaci projektu).

Indikátory výstupu

Indikátory výsledků

7.

Způsobilé výdaje do 500 tis. Kč.

8.

Účast na realizaci a veřejné obhajobě projektu.

ID

název

výchozí
stav

92702

Počet podpořených operací (akcí)

0

93001

Celková plocha (ha)

0

ID

vlastní

název

Počet odpočinkových stanovišť

výchozí
stav

hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

hodnota
pro midterm (r.
2018)

cílový stav

2

cílový stav

